
 

 

 

KAUNO LOPŠELIS–DARŢELIS „ČIAUŠKUTIS“ 
_____________________________________________________ 

 

 

 

2016 METŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOS VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 
 

 
 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Įstaigos juridinis adresas -  Prancūzų g. 68A, Kaunas.  

1.2. Telefono Nr. (8 37) 34 80 39, (8 37) 34 81 96. 

1.3. El. pašto adresas: ciauskutis.darzelis@gmail.com. 

1.4. Interneto svetainė:  http://www.lopselisdarzelis.lt.  

  

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, FUNKCIJOS 

 

2.1. Įstaigos veiklos tikslas(-ai): teikti kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą. 

2.2 Įstaigos veiklos pobūdis: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikų ugdymas. 

2.3  Įstaiga, įgyvendindama savo tikslą(-us), atlieka šias funkcijas: 

o formuoja ugdymo turinį, atitinkantį Kauno miesto švietimo nuostatas, lopšelio-

darţelio „Čiauškutis“ tikslą, vaikų ir jų tėvų (globėjų) poreikius, atlieka vidaus auditą; 

o sudaro higienos, materialines, pedagogines ir psichologines sąlygas, laiduojančias 

fizinį, protinį, dvasinį, dorovinį ir socialinį vystymąsi; 

o organizuoja visapusišką vaiko asmenybės ugdymą, plėtoja gyvenimui ir sėkmingam 

ugdymuisi būtinas vaiko kompetencijas; 

o organizuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymą, teikia logopedinę, psichologinę, 

informacinę ir kitą pagalbą; 

o vertina vaikų pasiekimus remiantis valstybiniais ugdymo standartais; 

o teikia švietimo pagalbą ikimokyklinio amţiaus vaiką namuose auginančiai šeimai; 

o teikia švietimo pagalbą ugdymo įstaigos nelankantiems 5–6 metų vaikams; 

o vykdo alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo, smurto ir 

patyčių prevenciją. 

 

III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SAVININKAS, ĮSTAIGOS ĮSTEIGIMO METAI 

 

3.1. Įstaigos savininkas - Kauno miesto savivaldybė, kodas 111106319, Laisvės al. 96, LT- 44251, 

Kaunas. 

3.2. Įstaigos įsteigimo metai - 1967 m.  
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IV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS DALININKAI, JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ 

(pildo tik viešosios įstaigos) 

 

4.1. Įstaigos dalininkai:  

4.2. Dalininkų įnašų vertė finansinių metų pradţioje ir pabaigoje:  

4.3. Dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradţioje ir pabaigoje: 

 

V SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS,  ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS  

STRUKTŪROS SCHEMA 

 

5.1. Duomenys apie įstaigos darbuotojus 

1 lentelė 

Etatų skaičius Mokytojų skaičius 

Administracija 

(direktorius ir 

pavaduotojai) 

Kiti darbuotojai 

(spec. pedagogas, 

socialinis, 

psichologas ir 

kt.) 

Pagalbinis/ 

techninis  

personalas 

Laisvi 

etatai 

Iš viso 

etatų 

(pagal 

etatų 

sąrašą 01-

01) 

Atestuotų 

mokytojų 

Vyr. 

mokytojų 

Mokytojų 

metodininkų 

Mokytojų 

ekspertų 

Iš viso 

mokytojų 

3 22,64 25,25 0 50,89 19  

(4 iš jų 

specia- 

listai) 

13 

(iš jų 1 

specia- 

listas) 

5 

(iš jų 3 

specia- 

listai) 

0 21 

(iš jų 4 

specia- 

listai) 
 

 

5.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema 

Kauno lopšelio-darţelio „Čiauškutis“ valdymo schema, patvirtinta 2009-08-31 

direktoriaus įsakymu Nr. V-233. 
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5.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį: 

2 lentelė 

Data Kvalifikacijos renginys Kokia 

įstaiga 

organizavo 

Trukmė  

 

Data,  

paţymėjimo 

Nr.  

Ingrida Ramanauskaitė-Markevičienė, direktorė: 
2016-01-18 Seminaras „Darbo sutartys: esminiai sutarčių 

sudarymo, vykdymo ir nutraukimo teoriniai 

aspektai ir praktinės rekomendacijos“ 

KPKC 

 

6 val. 2016-01-18 

Nr. GA-096 

2016-02-18 Kauno m. ugdymo įstaigų gerosios patirties 

sklaidos konferencija „Kuriame ateities 

mokyklą kartu“ 

KPKC 6 val. 2016-02-18 

Nr. VB-0168 

2016-03-17 Respublikinė konferencija SUP mokinių 

kūrybinei veiklai „Aš taip pat kuriu pasaulį“ 

KPKC 6 val 2016-03-17 

Nr. VS-0568 

2016 m. kovo 

8, 15 d., 

balandţio 20 d. 

Kursai „Vadybinių kursų „Lyderystė 

šiuolaikiškoje besimokančioje organizacijoje“ 

tęstinė programa 

KPKC 

Lyderystės 

ekspertų 

grupė 

 

24  val. 2016-04-20 

Nr. VB-0636 

Sertifikatas 

nr. 

LEG_107377 

2016-05-04 Seminaras „Įsivertinimo rezultatų 

panaudojimas planuojant ir tobulinant 

mokyklos veiklą“ 

Kauno raj. 

Švietimo 

centras 

6 val. 2016-05-04 

Nr. 97193 

 

2016-05-13 Seminaras-edukacinė išvyka „Mokymosi 

aplinkų kūrimas, modernizavimas mokinių 

pasiekimų paţangai uţtikrinti Latvijos 

ugdymo įstaigose“ 

KPKC 12 val. 2016-05-13 

Nr. GA-0714  

2016-05-18 Seminaras „Intelekto negalią turinčių mokinių 

ugdymo(si) sėkmingos patirtys: inovatyvių 

metodų taikymas formaliojo ugdymo ir 

švietimo pagalbos 

Kėdainių 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

6 val. 2016-05-18 

Nr. 2040 

2016-05-27 Seminaras-edukacinė išvyka „Paţintinės 

mokinių veiklos organizavimas Anykščių 

krašte“ 

KPKC 8 val. 2016-05-27 

Nr. TI-0825 

2016-09-23 Respublikinė konferencija „Kaip sėkmingiau 

ugdyti mokinius, turinčius emocijų ir elgesio 

sutrikimus“ 

KPKC  2016-09-26 

Nr. VS-1633  

Gintarė Slavinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui: 
2016-02-18 Kauno m. ugdymo įstaigų gerosios patirties 

sklaidos konferencija „Kuriame ateities 

mokyklą kartu“ 

KPKC 6 val. 2016-02-18 

Nr. VB-0325 

2016-03-17 Respublikinė konferencija SUP mokinių 

kūrybinei veiklai „Aš taip pat kuriu pasaulį“ 

KPKC 6 val 2016-03-17 

Nr. VS-0569 

2016-03-18 Mokymų programa „Pedagogas naujosios 

ţiniasklaidos sraute – kaip išgyventi?“ 

KPKC 12 val. 2016-03-18 

Nr. GA-0488  

2016-05-04 Seminaras „Įsivertinimo rezultatų 

panaudojimas planuojant ir tobulinant 

mokyklos veiklą“ 

Kauno raj. 

Švietimo 

centras 

6 val. 2016-05-04 

Nr. 97197 

 

2016-05-13 Seminaras-edukacinė išvyka „Mokymosi 

aplinkų kūrimas, modernizavimas mokinių 

pasiekimų paţangai uţtikrinti Latvijos 

ugdymo įstaigose“ 

KPKC 12 val. 2016-05-13 

Nr. GA-0715  

2016 m. Baltijos koučingo centro programa 

„Mokytojas – koučingo specialistas“ 

Baltijos 

koučingo 

centras 

64 val. 2016-05-25 

Nr. BKC 

KMM 16/3-2 

2016 m. kovo 1 

d. – geguţės 26 

d. 

Praktinis kursas „Mokytojas – koučingo 

specialistas“ 

KPKC 64 val. 2016-05-26 

Nr. GA-0778 

2016-06-07 Seminaras „Pedagogo profesinis tobulėjimas“ KPKC 6 val. 2016-06-07 
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Nr. AA-1302 

2016-09-23 Respublikinė konferencija „Kaip sėkmingiau 

ugdyti mokinius, turinčius emocijų ir elgesio 

sutrikimus“ 

KPKC  2016-09-26 

Nr. VS-1634  

2016 m. spalio 

24, 25, 27, 28 

d. 

Kursai „Mokyklos vadybos pagrindai“ I sesija KPKC 32 val. 2016-10-28 

Nr. VB-1140 

2016-10-26 Seminaras „Sveikos gyvensenos darţelių 

pedagogų bendruomenių darbo patirtis: 

„Kūrybikas poţiūris į sveiką mitybą 

darţeliuose“ 

Kauno raj. 

Švietimo 

centras 

6 val. 2016-10-26 

Nr. 98955 

2016 m. 

lapkričio 15-18 

d. 

Kursai „Mokyklos vadybos pagrindai“ II 

sesija 

KPKC 32 val. 2016-11-18 

Nr. VB-1298 

2016-11-30 Seminaras „Ugdymo planavimas ir 

vertinimas“ 

KPKC 6 val. 2016-11-30 

Nr. AA-2330 

2016-12-15 Seminaras „Pedagogo savianalizės 

rengimas: teorija ir praktika“ 

KPKC 6val. 2016-12-15 

Nr. AA-2486 

Virginija Kromalcienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui: 
2016-03-09 Seminaras „Viešųjų pirkimų vykdymas per 

CVP IS ir CPO sistemas“ 

KPKC 6 val. 2016-03-09 

Nr. VB-0466 

Rasa Kairienė, raštvedė, archyvarė: 
2016-09-14 Seminaras „Dokumentų rengimo ir tvarkymo 

švietimo įstaigose aktualijos. Elektroninių 

dokumentų valdymas“ 

KPKC 6 val. 2016-09-14 

Nr.GA-0839 

Virgilija Mitrikevičienė, vyr.buhalterė: 
2016-01-08 Seminaras „Finansinės atskaitomybės pagal 

VSAFAS parengimas, įkėlimas į VSAKIS“ 

KPKC 6 val. 2016-01-08 

Nr. GA-042 

2016-02-02 Seminaras „Duomenų pateikimas į VSAKIS, 

2015 metų finansinių ataskaitų rinkiniai“ 

UAB 

„FACTUS

SUM“ 

8 VAL. 2016-02-02 

Nr. 7006 

2016-04-15 Seminaras „Ilgalaikio turto apskaita viešajame 

sektoriuje“ 

KPKC 6 val. 2016-04-15 

Nr. GA-0563 

Nijolė Grigaitienė, dietistė, vyr. slaugytoja: 

2016-02-01/ 

03-01 

Programa „Pedagoginių psichologinių ţinių 

kursas“ 

KPKC 120 val. 2016-03-01 

Nr.005682 

2016-09-22 Paskaita – diskusija „Visi kartu gaminame 

skaniai“ 

VSĮ „Tikra 

Mityba“ 

6 val. 2016-09-22  

Daiva Krutkienė, logopedė: 
2016-01-08 Seminaras „Mokinių, turinčių įvairiapusį 

raidos sutrikimą, komunikacinių gebėjimų 

ugdymas“ 

KPKC 6 val. 2016-01-08 

Nr. SV-48 

2016-02-08 Seminaras „Darbas su normalaus ir aukšto 

intelekto autizmo spektro sutrikimą bei 

Aspergerio sindromą turinčiais vaikais“ 

Šiaulių 

miesto sav. 

švietimo 

centras 

6 val. 2016-02-08 

Nr. 100742 

2016-02-17 Seminaras „Alternatyvios mokymosi erdvės ir 

galimybės muziejuje“ 

KPKC 6 val. 2016-02-17 

Nr. GA-0202 

2016-02-18 Konferencija „Kuriame ateities mokyklą 

kartu“ 

KPKC 6 val. 2016-02-18 

Nr. VB-0194 

2016-03-17 Respublikinė konferencija „Aš taip pat kuriu 

pasaulį“ 

KPKC 6 val. 2016-03-17 

Nr. VS-0566 

2016-04-19 Respublikinė konferencija „Kaip uţtikrinsime 

mokinių, turinčių SUP, sėkmingą įtrauktį 

mokykloje“ 

KPKC 6 val. 2016-04-19 

Nr. VS-0986 

2016-09-23 Respublikinė konferencija „Kaip sėkmingiau 

ugdyti mokinius, turinčius emocijų ir elgesio 

sutrikimus„„ 

KPKC 6 val. 2016-09-23 

Nr. VS-1641 



 5 

2016-10-25 Seminaras „4-7 metų vaikų fonologinio 

suvokimo tyrimas ir lavinimas“ 

KPKC 6 val. 2016-10-25 

Nr. VS-1770 

2016-11-09 Seminaras „Probleminiai tėvai-probleminiai 

vaikai. Kaip dirbti?“ 

Viešoji 

įstaiga 

Mokymų ir 

psichologin

io 

konsultavi

mo centras 

6 val. 2016-11-09 

Nr. MK-1067 

Asta Ambrazevičienė, meninio ugdymo (muzika) pedagogė: 

2016-03-21 Seminaras „Ritmo pasaulis“ Panevėţio 

pedagogų 

švietimo 

centras 

6 val. 2016-03-21 

GT-KT 

Nr.0282 

2016-03-25 Seminaras „Pasaka kaip ugdymo metodas 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame 

amţiuje“ 

KPKC 6 val. 2016-03-25 

Nr. AA-0913 

 

2016-03-16,17 Tarptautinė muzikinio ugdymo konferencija 

„Ieškant netikėtumų:kūrybiškumas ir 

muzikinio ugdymo inovacijos“ 

Lietuvos 

edukologų 

univ., 

ugdymo 

mokslų 

fakultetas 

12 val. 2016-03-17 

Nr.90 

 

2016-09-23 Seminaras „4-6 metų vaikų meninės 

kompetencijos ugdymas muzikine veikla“ 

KPKC 8 akad. 

Val. 

2016-09-23 

Nr. AA-1660 

Rūta Merkevičienė, neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno kultūra): 

2015/2016 Profesinio tobulėjimo programa „Modernus 

poţiūris į sveikatos ugdymą" 

Kauno 

kolegija 

64 val. 2016-04-01 
sertifikatas 

Nr. 34-1446 

2016-02-11 Seminaras „Ikimokyklinio amţiaus vaikų 

olimpinis ugdymas"  

KPKC 6 val. 2016-02-16 

Nr. LD-0232 

2016 m. 

rugpjūčio 19-

21 d. 

Seminaras „Ikimokyklinio amţiaus vaikų 

vasaros stovyklos organizavimo modeliai" 

RIUKPA 18 val. 2016-08-21 

Nr. S-3-11 

2016-08-22 Seminaras "Ikimokyklinio ir pradinio 

mokyklinio amţiaus Lietuvos vaikų fizinio 

pajėgumo matavimo metodika" 

Lietuvos 

sporto 

universitetas 

6 val. 2016-08-22 

Nr. 5288 

2016-10-19/11-

10 

Kursai „Nuotoliniai mokymai mokytojų 

edukacinei IKT kompetencijai tobulinti - 

Mokytojų kompiuterinio raštingumo 

programos edukacinė dalis" 

KPKC 40 val. 2016-11-10 

Nr. VK-0912 

2016-12-13 Seminaras "Kūno kultūros uţsiėmimas: kaip 

išlaikyti vaikų susidomėjimą ir neprarasti 

motorinio glaudumo" 

Respublikinė teorinė-praktinė konferencija 

"Kūno kultūra ikimokykliniame amţiuje" 

RIUKPA 6 val. 2016.12.13 

Nr. S3-19 

2016.12.13 

Nr. K3-19 

Gražina Mironova, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja: 
2016-01-20 Seminaras „Kokybiško ugdymo organizavimo 

aspektai ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje“ 

KPKC 6 val. 2016-01-20 

Nr. AA-19 

Kristina Baukuvienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja: 
2016-05-04 Seminaras „Įsivertinimo rezultatų 

panaudojimas planuojant ir tobulinant 

mokykloje veiklą“ 

Kauno raj. 

švietimo 

centras 

6 val. 2016-05-04 

Nr. 97195 

2016-05-13 Seminaras edukacinė išvyka  

„Mokymosi aplinkų kūrimas, modernizavimas 

mokinių pasiekimų paţangai uţtikrinti 

KPKC 12 val. 2016-05-13 

Nr. GA-0716 
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Latvijos ugdymo įstaigose“ 

Vilma Naskauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja: 
2016-11-23 Seminaras „Ugdymas pojūčių pagalba 

formuojant palankią ugdymo aplinką 

ikimokykliniame, priešmokykliniame 

amţiuje“ 

KPKC 6 val.   2016-11-23  

 Nr.GA-1253                

Daiva Keturakienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja: 
2016-05-13 Seminaras edukacinė išvyka 

„Mokymosi aplinkų kūrimas, modernizavimas 

mokinių pasiekimų paţangai uţtikrinti 

Latvijos ugdymo įstaigose“ 

KPKC 12 val. 2016-05-13 

Nr. GA-0716 

Rūta Kulvietytė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja: 
2016-11-23 Seminaras „Ugdymas pojūčių pagalba 

formuojant palankią ugdymo aplinką 

ikimokykliniame, priešmokykliniame 

amţiuje“ 

KPKC 6 val. 2016-11-23 

Nr. GA-1252 

Dalia Balčiūnaitienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja: 
2015/2016 Profesinio tobulėjimo programa „Modernus 

poţiūris į sveikatos ugdymą" 

Kauno 

kolegija 

64 val. 2016-04-01 
sertifikatas 

Nr. 34-1447 

2016-04-20    Seminaras „Ugdomosios terapinės 

priemonės ikimokykliniame amţiuje“ 

KPKC 6 val.   2016-04-20 

Nr. GA-0579 

2016-05-04 Seminaras „Įsivertinimo rezultatų 

panaudojimas planuojant ir tobulinant 

mokyklos veiklą“ 

 Kauno raj. 

švietimo 

centras 

6 val.  2016-05-04 

Nr.97194 

Diana Valentinienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja: 
2016-04-20 Seminaras „Ugdomosios terapinės priemonės 

ikimokykliniame amţiuje“ 

KPKC 6 val. 2016-05-20 

Nr. GA-0576 

Stela Liepaitė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja: 
2016-12-21 Seminaras „Vaikų streso šaltiniai ir įveikimo 

būdai" 

KPKC 6 val. 2016-12-21 

Nr. VS-2505 

Junelė Pūrienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė: 

2015/2016 Profesinio tobulėjimo programa „Modernus 

poţiūris į sveikatos ugdymą" 

Kauno 

kolegija 

64 val. 2016-04-01 
sertifikatas 

Nr. 34-1445 

 

VI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2016 METUS 

 

3 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Finansavimo šaltiniai Suma, Eur Lėšų panaudojimas 

per ataskaitinį laikotarpį 

(atlikti darbai) 

1 2 3 4 

1. Savivaldybės biudţeto lėšos 450946,00  

1.1. Iš jų  

(nurodyti, pagal kokias programas 

skiriamos): 

450946,00  

1.1.1.  Savivaldybės  finansuojamų įstaigų 

veiklos programa 

379528,00 

 

Darbo uţmokesčiui, socialinio 

draudimo įmokoms,  maisto 

produktams,  

medikamentams, ryšių 

paslaugoms, spaudiniams -

knygoms, kt. prekėms – 

darţovių pjaustyklė, baldai, 

ţoliapjovė,  sanitarinių mazgų  
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prekėms, seminarams, 

skalbyklai, įsigyta minkšto 

inventoriaus, komunalinėms 

paslaugoms:  šildymo, 

elektros energijos, vandens 

tiekimo, šiukšlių išveţimui,  

kitoms paslaugoms: banko %, 

deratizacija, šilumos ir 

elektros ūkio prieţiūrai, 

dviejų gupių  kapitalinis 

tualetų remontas. 

1.1.2.  Savivaldybės  finansuojamų įstaigų 

veiklos 

Programa – įstaigų pajamų lėšos 

71418,00 Maisto  produktams,  

Elektrinės plytos remontui, 

laiptinės remontui, kitoms 

paslaugoms-kompiuterio 

remontui, internetines 

svetaines palaikymo mokestis, 

mikserio remontui. 

2. Valstybės biudţeto lėšos  174995,00  

2.1. Iš jų  

(nurodyti, kokių institucijų / pagal kokias 

programas skiriamos): 

174995,00  

2.1.1. 7 - Valstybinių funkcijų vykdymo 

programa 

169107,00 Darbo uţmokesčiui, socialinio 

draudimo įmokoms, 

spaudiniams - knygoms, 

plakatams, kt. prekėms -

ţaislai, mokymo priemonės, 

kompiuteriams, seminarams,  

bilietams į muziejų. 

2.1.2. 4 mm - Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų specialioji dotacija minimalios 

algos kėlimui 

5888,00 Darbo uţmokesčiui, socialinio 

draudimo įmokoms. 

3. Fondų (nurodyti tikslius pavadinimus) 

lėšos 

4025,00  

3.1. Pieno ir vaisių programa vaikams 

(Nacionalinė ) 

2745,00 Ţaislai, baldai 

3.2. Pieno ir vaisių programa vaikams (ES) 1280,00  Ţaislai, baldai 

4. Kitos lėšos (nurodyti tikslų šaltinio 

pavadinimą) 

  

5. Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.) 

grąţinimas Įstaigai, turinčiai  paramos 

gavėjo statusą 

2960,00 % bankui – 1,92  Eur. 

Antivirusinė programa- 

205,70 Eur. 

 IŠ VISO: 632920,00  

 Iš jų: teikiant mokamas paslaugas 

įstaigos uţdirbtos lėšos 

 

- 
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VII SKYRUS 

ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2016 METUS PAGAL 

EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 

 

4 lentelė 

Kodas Straipsnio pavadinimas Suma, Eur 

1 2 3 

2. IŠLAIDOS (2.1+2.2) 626760,00 

2.1. Darbo uţmokestis ir socialinis draudimas 474188,00 

2.1.1.1.1.1. Darbo uţmokestis pinigais 361751,00 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 112437,00 

2.2. Prekės ir paslaugos  152572,00 

2.2.1.1.1.1. 

Mityba (maisto produktų įsigijimo ir jų 

gamybos išlaidos) 

67976,00 

2.2.1.1.1.2. 

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos 

tikrinimas) 

100,00 

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos 1088,00 

2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas - 

2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė 3500,00 

2.2.1.1.1.8. Spaudiniai 1100,00 

2.2.1.1.1.10. Kitos prekės 19113,00 

2.2.1.1.1.11. 

Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, 

ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) 

- 

2.2.1.1.1.14. 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 

nuoma 

- 

2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 21915,00 

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas 1356,00 

2.2.1.1.1.17. 

Apmokėjimas samdomiems ekspertams, 

konsultantams ir komisinių išlaidos 

- 

2.2.1.1.1.18. Apmokėjimas uţ turto vertinimo paslaugas - 

2.2.1.1.1.20. KOMUNALINĖS PASLAUGOS 31649,00 

 Šildymas      21540,00 

 Elektros energija 5672,00 

 Vanduo 2797,00 

 Šiukšlių išveţimas 1640,00 

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos 4775,00 

2.7. Socialinės išmokos (pašalpos) 0,00 

2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais 0,00 

3. 

Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo 

turto 

206,00 

3.1. 

Materialiojo ir  nematerialiojo turto įsigijimo 

išlaidos 

206,00 

3.1.2.1.1.5. Kitas nematerialusis turtas 206,00 

 Iš viso (2+3) 

 

626966,00 
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VIII SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDOMĄ, ĮSIGYTĄ, PERLEISTĄ ILGALAIKĮ 

TURTĄ  

 

5 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Turto pavadinimas ir adresas Kiekis Vertė Pastabos 

(valdomas 

(nurodyti nuo 

kada), įsigytas, 

perleistas) 

1 2 3 4 5 

1. Antivirusinė programa 4 206 Iš 2% nuo GPM 

lėšų 

 VISO: 4 206,00  

 

IX SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 

 

6 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Pareigybės pavadinimas  

(vadovas, pavaduotojai,  skyrių vedėjai) 
Išlaidos darbo 

uţmokesčiui  

(iš viso, Eur už 

ataskaitinius metus) 

Išlaidos kitoms 

išmokoms 

(iš viso, Eur už 

ataskaitinius metus) 

1 2 3 4 

1. Direktorė 15192,00 651,00 

2. Direktorės pavaduotoja ugdymui 13012,00 582,00 

3. Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams 9996,00 458,00 

 IŠ VISO: 38200,00 1691,00 
 

 

X SKYRIUS 

DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO 

UŢMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS  

 

10.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data 

Kauno lopšelio-darţelio „Čiauškutis“ direktorė - Ingrida Ramanauskaitė, paskirta 

vadovauti įstaigai 2006-11-17. 

10.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), kt. svarbi informacija 

Įgytas aukštasis išsilavinimas: 

1997 m. Lietuvos sporto universitetas, įgytas bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Profesinė 

kvalifikacija kineziterapeutas. Diplomas A Nr. 000714; 

1999 m. Lietuvos sporto universitetas, įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis. Diplomas  

AA Nr. 000194; 

2006 m. Vytauto Didţiojo Universitetas, įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis. 

Specialybė – ugdymo organizavimas. Diplomas M Nr. 00382. 

Išklausyta „Viešojo administravimo regionų plėtros programa“ 384 akad. val. 

Paţymėjimas išduotas 2013-11-29. registracijos Nr. TM 1632-01771 

2003-12-01 įgyta ikimokyklinio ugdymo vyr. kūno kultūros pedagogo kvalifikacinė 

kategorija. Atestacijos paţymėjimas A Nr. 045159. 
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2010-12-14 suteikta antroji vadybos kvalifikacinė kategorija. 2015 m. spalio mėn. Kauno 

miesto mokyklų-biudţetinių įstaigų vadovų atestacijos komisija patvirtino antrąją vadybos 

kvalifikacinę kategoriją, kuri galioja iki 2020 m. gruodţio 31 d. Mokyklos vadovo atestacijos 

paţymėjimas A Nr. 003745. 

10.3.  Darbo uţmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui 

7 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Pareigybės pavadinimas  

(vadovas, pavaduotojai,  skyrių vedėjai) 
Išlaidos darbo 

uţmokesčiui  

(iš viso, Eur už 

ataskaitinius metus) 

Išlaidos kitoms 

išmokoms 

(iš viso, Eur už 

ataskaitinius metus) 

1 2 3 4 

1. Direktorė 11599,00 497,00 

 

XI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO 

UŢMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS 

(pildo tik viešosios įstaigos ir įstaigos, kuriose kolegialūs organai sudaromi) 

 

XII SKYRIUS 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 

DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS LIETUVOS 

RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE 

(pildo tik viešosios įstaigos) 

 

XIII SKYRIUS 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS IR KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 

 

2016-03-18 Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atliko planinį patikrinimą. 

Aktas Nr. 33VMĮP-409. Išvada: esminių teisės aktų paţeidimų nenustatyta, poveikio priemonės 

netaikytos. 

2016-04-22 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Kauno departamentas atliko patikrinimą. Aktas Nr. PA.2-74. Išvada: nustatyti Lietuvos 

higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo 

programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro įsakymu 2010 m. balandţio 22 d., Nr. V-313 punktų 9, 100 paţeidimai. 

Trūkumai pašalinti. 

 

XIV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS 

 

 labai gerai   gerai   patenkinamai   silpnai  nevertinama 

(pažymėti tinkamą) 

 

(jeigu ataskaitos pateikimo momentu ši informacija nėra žinoma, po Įstaigos finansų kontrolės būklės ataskaitos 

vertinimo šį skyrių užpildo Įstaigą kuruojantis Švietimo skyriaus specialistas) 
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XV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER 

ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

 

15.1. Įstaigos veiklos rezultatai 

Veiklos tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 

 
8 lentelė 

Tikslas, tikslo pasiekimo planuoti rezultatai 

(uţdaviniai) 

Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas 

1 2 

Bendradarbiaujant su šeima formuoti vaiko 

sveikos gyvensenos įgūdţius. 

 

 

 

 

Sveikatos stiprinimo programos „Sveikatos 

šaltinėlis“ (2012-2017 m.) priemonės 

įvykdytos 88%. (programa numatyta iki 2017 

metų). Stiprėja vaikų darţelio bendruomenės 

narių sveikata: ikimokyklinio amţiaus vaikų 

(3-5 metų) ir priešmokyklinio amţiaus vaikų 

(6-7 metų) sergamumas nepakito, 

lankomumas sumaţėjo 4% (dėl kitų 

prieţasčių). 

Sudaryta įstaigos sveikatinimo renginių 

programa 1 metams. Įsitraukta į vieną šalies ir 

vieną miesto sveikatinimo projektą. Į 

bendradarbiavimo renginius įtraukta 70% 

šeimų. 

2 kartus metuose internetinėje svetainėje 

patalpinta šviečiamoji informacija ir 

suorganizuotos 2 paskaitos tėvams apie vaikų 

sveikatos tausojimą. 

Išvada. Realus pasiektas įstaigos rezultatas vertinamas labai gerai.  

Tobulinti vaikų ugdymo procesą atnaujinant 

ikimokyklinio ugdymo programą ir taikant IKT. 

Atnaujinta ir patvirtinta Ikimokyklinio 

ugdymo programa, kuri parengta atsiţvelgiant 

į kintančius vaikų ugdymo(si) poreikius. 

30% pedagogų tobulino IKT kvalifikaciją ir 

55% pedagogų taikė naujus (IKT) metodus. 

Išvada. Realus pasiektas įstaigos rezultatas vertinamas gerai. 

Stiprinti bendradarbiavimo ryšius tarp tėvų ir 

įstaigos. 

 

 

 

 

Atliktas tyrimas „Įstaigos teikiamų paslaugų 

kokybė“. Su tyrimo rezultatais  supaţindinta 

įstaigos bendruomenė. 

1 kartą metuose surengti mokymai tėvams 

tėvystės įgūdţiams plėtoti. 75% tėvų 

dalyvavo ugdymo procese. 

Išvada. Realus pasiektas įstaigos rezultatas vertinamas labai gerai. 

Turtinti lopšelio-darţelio materialinę techninę 

bazę, kuriant saugią aplinką vaikams ir 

darbuotojams, panaudojant savivaldybės bei 

pritraukiant nebiudţetines lėšas. 

Rengiamas projektas vandentiekio ir 

kanalizacijos vamzdynų remonto darbams 

atlikti. 

Įrengtos 2 kompiuterizuotos darbo vietos su 

interneto prieiga metodiniame kabinete; 4 – 

darţelio grupėse. 



 12 

Pritaikius vaikų lankomumo apskaitos 

ţiniaraščio, veiklų planavimo bei vaiko 

paţangos ir pasiekimų vertinimo formų 

funkcijas, dalinai įdiegtas elektroninis 

dienynas „Mūsų darţelis“. 

Išvada. Realus pasiektas įstaigos rezultatas vertinamas gerai. 

 

15.2. Vaikų skaičiaus įstaigoje kaita  

15.2.1. Vaikų skaičiaus įstaigoje kaita  

2016 metais Kauno lopšelį-darţelį „Čiauškutis“ vidutiniškai lankė 203 vaikai. Išliko tas 

pats vaikų skaičius kaip ir 2015 m.  

15.2.2. Vidutinio vaikų skaičiaus grupėse kaita: lopšelio, darţelio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupėse   

 

9 lentelė 

 

Metai Lopšelio gr. Darţelio gr. Priešmokyklinės gr. 

2015 43 120 40 

2016 44 (padaugėjo 1) 120 (nepakito) 39 (sumaţėjo 1)  
 

 

15.2.3.  Vaikų skaičius grupėse pagal teritorija  

10 lentelė 

Įstaigos vaikų skaičius grupėse Kitų miestų ir rajonų, vaikų skaičius 

grupėse 

Nepatekusių vaikų skaičius grupėse 

lopšelio darţelio 

priešmok

yklinio lopšelio darţelio 

priešmokyk

linio lopšelio darţelio 

priešmokyk

linio 

44 120 39 - - - - - - 
 
 

15.3. Įstaigos socialinis kontekstas  

11 lentelė 

Vaikai likę be tėvų globos 2 

Vaikai iš socialiai remtinų šeimų 5 

Vaikai augantys nepilnose šeimose 5 
 

 

15.4. Pastato būklės analizė  

12 lentelė 

Pastatai (nurodyti adresus) Plotas (m
2
) Pastabos 

 

Prancūzų g. 68A, Kaunas 

 

1 673,32 

Pastatas priskirtas IV-tai pastatų grupei. 

Prioritetiniai darbai, kuriuos būtina atlikti: 

sutvirtinanti pamatus; įrengti lietvamzdţius. 

Siekiant didinti šilumos energijos naudojimo 

efektyvumą, būtų tikslinga atlikti šildymo 

sistemos remontą, numatant šilumnešio srauto 

reguliavimą visose patalpose (t.y. termostatinių 

reguliavimo ventilių įrengimas ant radiatorių). 

Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynams 

reikalingas kapitalinis remontas, vietomis jis 

avarinės būklės.  

Pastatas stovi buvusios pelkės vietoje, todėl 

sienos sutrūkinėjusios. I aukšto grindys 
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susikraipiusios, vietomis įdubę.  

Pastato pagrindinių techninių parametrų 

atstatymui reikalingos didelės investicijos. Ţemės 

panaudos sutartis sudaryta.  

Patikėjimo teise pastato naudojimui NTR 

įregistruota.  

Parengtas investicinis projektas, gautas statybos 

leidimas.  
 

Kauno lopšelis-darţelis „Čiauškutis“ 2015-05-14 yra sudaręs valstybinės ţemės panaudos 

sutartį  Nr. SUN-40 su Nacionaline ţemės tarnyba prie Ţemės ūkio ministerijos. 

Įstaiga turi 2015-01-26 Kauno visuomenės sveikatos centro išduotą leidimą-higienos pasą 

Nr. 9-0043(6). 

2007 metais UAB „Tosta“ atliktas energetinis auditas ir parengti investicinis bei techninis 

projektai.  Siekiant pagerinti pastatų ir inţinerinių įstaigos sistemų būklę 2015 m. techninis 

projektas buvo papildytas. 
 

 

15.5. Projektinė veikla  

15.5.1. Bendra informacija apie įstaigos teiktas paraiškas 

13 lentelė 

 

15.5.2. Detali informacija apie finansuotus projektus  

14 lentelė 

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 
Finansuoti projektai  

 

Projekto pavadinimas Skirta suma, 

Eur 
1 2 3 

- - - 

 

15.6.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai  

o Tarptautinis projektas „Vaiko kelias į graţią kalbą“; 

o Lietuvos ikimokyklinių įstaigų projektas „Maţųjų olimpiada“; 

o Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Renkuosi, nes ţinau“; 

o Bendradarbiavimo su Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos „Rytos“ padaliniu projektas 

„Augu skaitydamas“; 

o Socialinis-edukacinis bendradarbiavimo su Kauno „Ţiburio“ pagrindinės mokyklos pradinių 

klasių bendruomene projektas „Dalinuosi gerumu“;  

o Ilgalaikis kalbos lavinimo projektas „Kalbėkime graţiai ir taisyklingai“; 

o Kūrybinis projektas „Keliauju rudenėlio takais“; 

o Pozityvios psichosocialinės aplinkos projektas „Ką man reiškia draugas?“; 

o Sveikatos saugojimo projektas „Ţiemą aš saugus, kai ţinau“; 

o Tautiškumo ir pilietiškumo projektas „Aš myliu Lietuvą“; 

o Darţelio aplinkos puoselėjimo projektas-talka „Maţosios rankelės – graţūs darbeliai“; 

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 
Teiktų projektų 

skaičius 

Finansuotų projektų 

skaičius 

Skirtos lėšos, Eur  

 
1 2 3 4 

- - - - 

Iš viso: - - - 
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o Sveikatos stiprinimo projektas „Judėkime šokio ritmu“; 

o Specialistų bendradarbiavimo projektas „Ţaisk, sportuok, kalbėk, dainuok“; 

o Bendradarbiavimo su šeima projektas „Mes šeima. Mums gera drauge“. 

 

XVI SKYRIUS  

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ 

REZULTATAIS 

 
15 lentelė 

 

2013-2015 m. strateginiai tikslai 
Pasiekti veiklos rezultatai 

2014 m. 2015 m. 

Siekiant aktyvesnio tėvų 

dalyvavimo vaikų ugdymo 

procese, sukurti šeimos 

įtraukimo į ugdymo procesą 

sistemą. 

Suorganizuoti 7 bendradarbiavimo 

projektai, kuriuose aktyviai 

dalyvavo visi specialistai ir  tėvai. 

Tėvų aktyvumas 35%. 11 grupių 

auklėtojos ir specialistai naudojasi 

planšetiniais kompiuteriais, 

įtraukdamos tėvus į vaikų ugdymo 

procesą,  vaikų paţangos 

vertinimą, keitimąsi informacija. 

Du kartus per metus 74% tėvų, 

tiesiogiai, įtraukti į vaiko 

pasiekimų vertinimą. Atliktas 

tyrimas „Pedagogų ir tėvų 

bendradarbiavimas padedant 

vaikams mokytis“, kurio metu 

išryškėjo, kad tėvams 

priimtiniausia informavimo forma 

yra individualios konsultacijos ir 

tėvų susirinkimai. Įsigyta 

interaktyvi lenta; 2014 m. planas 

įrengti patalpą tėvų pedagogų ir 

specialistų bendradarbiavimui  dėl 

lėšų stygiaus neįgyvendintas. 

Todėl buvo nukeltas  į 2015 m. 

planą. 

Suorganizuoti 9 bendradarbiavimo   

projektai. Projektuose dalyvavo 

70% tėvų, visi specialistai, 

pedagogai. 90%  tėvų 

informuojami naujomis 

elektroninėmis komunikacijos 

priemonėmis (panaudojant 

planšetinius kompiuterius).  

Vaikų pasiekimo vertinime 

dalyvavo 80% tėvų, visi 

specialistai. Atliktas tyrimas 

„Tėvų vaidmuo vaikų pasiekimų ir 

paţangos vertinime“. Tikslo 

įgyvendinimo eigoje iškilo 

sunkumai, kurie neleido pasiekti 

maksimalių rezultatų. Negalėjome 

100% tėvų informuoti, bendrauti 

naujomis elektroninėmis 

komunikacijos priemonėmis, nes 

ne visi tėvai naudojasi IKT.  

Plėtojant bendruomenės 

įtraukimą į savo ir vaiko 

sveikatos gerinimo procesą, bei 

įgyvendinant sveikatą 

stiprinančios mokyklos 

programą, įkurti klubą 

„Sveikatos šaltinėlis“. 

Įkurtas klubas „Sveikatos 

šaltinėlis“. Įgyvendintas sveikos 

gyvensenos projektas. Surengta 11 

išvykų į sveikatingumo mokyklas, 

į jogos centrą. Dalyvauta 

tarptautiniame projekte 

„Sveikuolių sveikuoliai“. 2014 m. 

parengti  ir įgyvendinti 3 sveikatos 

stiprinimo edukaciniai projektai. 

Įgyvendinta viena prevencinė 

programa „Augu sveikas ir 

saugus“. 

 

 

Tikslas praplėstas nauju uţdaviniu 

- „Įtraukti bendruomenę į saugios 

ir modernios edukacinės aplinkos 

vaikams ir darbuotojams kūrimą“, 

kurio įgyvendinimo priemonės 

numatytos 2015 m. įstaigos 

veiklos plane. 

Atlikta anketinė tėvų apklausa 

mitybos organizavimo klausimais.  

Dalyvauta tarptautiniame projekte 

„Sveikuolių sveikuoliai“; 

tarptautinėje socialinių įgūdţių 

ugdymo  programoje „Zipio 

draugai“. 2015 m. įgyvendinta 

vaikų sveikatos stiprinimo 

programa „Sveikatos šaltinėlis“. 

Įgyvendinti 3 sveikatos stiprinimo 

edukaciniai projektai, 1 akcija. 

Negavus numatyto finansavimo 

neįrengtas bendruomenės klubo 

„Sveikatos šaltinėlis“ kambarys. 

Papildytas techninis projektas (dėl 

sienų apšiltinimo ir stogo 

remonto), apšiltintos 4 galinės 

medinės pastato sienos. Atliktas 

vienos grupės kosmetinis 

remontas, baldų ir durų 

pakeitimas. Atliktas vienos 
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priešmokyklinės grupės rūbinės 

remontas, grindų, durų pakeitimas. 

Atliktas sporto salės remontas. 

Atliktas dalinis drenaţas – 

išvalytas šulinys. 

Uţtikrinant visapusišką vaikų, 

turinčių SUP, ugdymą, parengti 

pagalbos vaikui teikimo 

sistemą. 

2014 m. taikoma specialiųjų 

poreikių turinčių vaikų pagalbos 

teikimo sistema, vadovaujantis 

pagalbos vaikui teikimo modeliu. 

Išanalizavus įstaigos veiklos 

rezultatus, nutarta 2015 m. toliau 

nevykdyti numatyto tikslo, 

kadangi įstaigą lankančių vaikų 

kontekstas pasikeitė, sumaţėjo 

specialiųjų poreikių ir vaikų iš 

socialinės atskirties šeimų. Nuo 

2015 m. sausio 1 dienos įstaiga 

nebeturėjo socialinio pedagogo 

etato. 2015 m. šis tikslas buvo 

nebevykdomas. 
 

16 lentelė 

 

2016-2018 m. strateginiai tikslai 
Pasiekti veiklos rezultatai 

2016 m. 

Vykdant sveikatos stiprinimo 

programą „Sveikatos 

šaltinėlis“, ugdyti sveikos 

gyvensenos sampratą. 

Sveikatos stiprinimo programos „Sveikatos šaltinėlis“ (2012-2017 m.) 

priemonės įvykdytos 88%. (programa numatyta iki 2017 metų). 

Dalyvauta 9 socialinių partnerių organizuotuose sveikatos ugdymo 

projektuose, su socialiniais partneriais organizuotas 1 sveikatos 

stiprinimo projektas. Įstaigoje vykdyti 6 sveikatos ugdymo projektai. 

Stiprėja lopšelio-darţelio ugdytinių sveikata: ikimokyklinio amţiaus 

vaikų (3-5 metų) ir priešmokyklinio amţiaus vaikų (6-7 metų) 

sergamumas nepakito, lankomumas sumaţėjo 4% (dėl kitų prieţasčių).  

Sudaryta įstaigos sveikatinimo renginių programa 1 metams. Įsitraukta į 

vieną šalies ir vieną miesto sveikatinimo projektą. Į bendradarbiavimo 

renginius įtraukta 70% šeimų. 2 kartus metuose internetinėje svetainėje 

patalpinta šviečiamoji informacija ir suorganizuotos 2 paskaitos tėvams 

apie vaikų sveikatos tausojimą. 

Gerinti vaikų ugdymo(si) 

kokybę, uţtikrinant visapusišką 

vaikų poreikių tenkinimą. 

Atnaujinta ir patvirtinta įstaigos Ikimokyklinio ugdymo programa, kuri 

parengta atsiţvelgiant į kintančius vaikų ugdymo(si) poreikius. 

Ugdymo turinys visuminis, modeliuojamas pagal kompetencijas, 

orientuotas į vaiko gebėjimus ir ugdymo gaires.  Su programos 

pokyčiais supaţindinta įstaigos bendruomenė. Įrengtos 2 

kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga metodiniame 

kabinete; 4 – darţelio grupėse.  30% pedagogų tobulino IKT 

kvalifikaciją ir 55% pedagogų taikė naujus (IKT) metodus. Pedagogai 

tobulino pedagoginę kvalifikaciją, įgytas ţinias taikė praktikoje. 

Atliktas tyrimas „Įstaigos teikiamų paslaugų kokybė“. Su tyrimo 

rezultatais  supaţindinta įstaigos bendruomenė.  Numatytos  poreikių 

tenkinimo strategijos. 1 kartą metuose surengti mokymai tėvams 

tėvystės įgūdţiams plėtoti. 75% tėvų dalyvavo ugdymo procese. 

Dalinai įdiegtas elektroninis dienynas. 

Efektyvus išteklių valdymas 

vystant ir turtinant l/d 

materialinę techninę bazę. 

Rengiamas projektas vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų remonto 

darbams atlikti. Atliktas 5-os ir 9-os grupių sanitarinio mazgo 

kapitalinis remontas, atnaujinta įranga. 3-ioje gr. atliktas kosmetinis 

rūbinės remontas, pakeista grindų danga, durys; atliktas remontas 

bendro naudojimo patalpoje, kurioje įrengta dušo kabina. Atliktas I-o 

korpuso 1 laiptinės kapitalinis remontas. Įrengtos 2 kompiuterizuotos 

darbo vietos su interneto prieiga metodiniame kabinete, 4 – darţelio 

grupėse. Įsigytos antivirusinės programos . 
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XVII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI 

 

17.1.  Kaune 

Plėtojama socialinė partnerystė su 8 partneriais: Kauno pedagogų kvalifikacijos centru; 

Kauno miesto savivaldybės V. Kudirkos viešosios bibliotekos „Ryto“ filialu; Kauno miesto 

Panemunės policijos komiasariato Šančių-Panemunės policijos nuovada; Kauno apskrities 

priešgaisrine gelbėjimo valdybos penkta komanda; Kauno kolegijos J. Vienoţinskio menų 

fakultetu; Kauno „Ţiburio“ pagrindine mokykla; Kauno lopšeliu-darţeliu „Liepaitė“; Kauno 

besimokančių mokyklų tinklu-2 (Kauno l/d „Eglutė“, Kauno Valdorfo darţelis „Šaltinėlis“, Kauno 

l/d „Šilinukas“, Kauno l/d „Obelėlė“, Nemuno daugiafunkcis centras-mokykla, Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras). 

 

17.2. Lietuvoje 

Plėtojama socialinė partnerystė su 3 partneriais: Respublikine ikimokyklinių įstaigų 

darbuotojų asociacija „Sveikatos ţelmenėliai“, VšĮ „Terra Publika“, Sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklu. 

 

17.3. Uţsienyje   

 

XVIII SKYRIUS 

KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ 

 

2016 m. lopšelio-darţelio ugdytiniai tapo respublikinio ikimokyklinių įstaigų maţųjų 

talentų konkurso „Viru viru košę“ laureatais, Respublikinio ikimokyklinių įstaigų projekto „Maţųjų 

olimpiada“ I-ojo etapo nugalėtojais. Ugdytinė Aistė Kalesninkaitė tapo Kauno m. ikimokyklinių 

įstaigų dailės darbų „Mano seneliai geriausi 2016“ konkurso laimėtoja, Arminas Guţauskas - 

Kauno m.  ikimokyklinių ugdymo įstaigų 5-7 metų vaikų piešinių konkurso „Su atšvaitu saugiau 

2016“ laimėtojas, Saulė Rutavičiūtė - Kauno m. ir raj. ikimokyklinių įstaigų auklėtinių parodos-

konkurso „Todėl aš myliu ţiemą 2016“ I vietos (6 metų vaikų kategorijoje) laimėtoja. 

Viena lopšelio-darţelio vertybių yra sveikatos saugojimas ir stiprinimas. Įstaiga nuo 2010 

m. lopšelis-darţelis „Čiauškutis“ yra Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos 

(RIIDA) „Sveikatos ţelmenėliai” nariu, nuo 2012 m. pavasario - Sveikatą stiprinanti mokykla. 

Įgyvendinant sveikatą stiprinančios mokyklos programą „Sveikatos šaltinėlis“ buvo siekiama 

saugoti, stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą, uţtikrinti saugią ir sveiką aplinką, ugdant 

teigiamą poţiūrį į sveiką gyvenseną.  

 

Aplink lopšelio-darţelio „Čiauškutis“  pastatą neveikia drenaţinė sistema. Po pamatais ir 

rūsiuose nuolat stovi susikaupęs vanduo, todėl pastato sienos yra drėgnos, pelyja, jaučiamas 

nemalonus kvapas. Dėl šių prieţasčių, ţiemos metu, šaltis kilnoja pamatus. 

Pastato pamatai įtrūkę, susidarę smegduobės. Vietomis, prie langų rėmų iškritusios plytos. 

Išorinės mūrinės pastato sienos be apšiltinimo, sutrūkinėjusios. 

Atplyšusi apie 20 metrų stogo dangos juosta. Neįrengti lietvamzdţiai, dėl to tekantis 

vanduo nuolat nubėga ant pastato sienų, uţliedamas jas tiek išorėje, tiek ir iš vidaus. 
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Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynas susidėvėjęs, visiškai paţeistas korozijos, dėl to 

daţnai įvyksta avarijos. Bandant vamzdţius tvarkyti, jie sutrupa, o vanduo teka po grindimis dar 

labiau paplaudamas pastato pamatus. Dėl šių prieţasčių, deformuojasi vidaus patalpų grindys, jos 

smenga ţemyn, todėl prie sienų pastatyti baldai virsta.    

Magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai susidėvėję, nekeisti nuo lopšelio-darţelio 

pastatymo (1966 m.). 

Visa įstaigos kiemo danga yra sutrupėjusi, įgriuvusi aplink šulinius, ant takelių ir ţaidimų 

aikštelėse susidariusios duobės, keliančios pavojų vaikų sveikatai, jų pasivaikščiojimų kieme metu. 

Kiemo teritorijos tvora susidėvėjusi, skylėta. 

Šiuo metu teritorija prie darţelio pasidarė sunkiai praeinama, duobėta, telkšo balos, 

purvynas ir yra pavojinga vaikams, tėvams bei darbuotojams. Įstaigos administracija sulaukia 

pastovių priekaištų dėl prasto privaţiavimo ir priėjimo. Tėvams, atvykstantiems kas rytą į darţelį, 

nėra kur pasistatyti automobilius ir švariems patekti į įstaigą. 2006, 2007, 2011 ir 2015 metais buvo 

kreiptasi į Kauno miesto savivaldybės administracijos Šančių seniūniją dėl prieigos sutvarkymo. 

Seniūnija atveţė sunkveţimį ţvyro, jį išbarstė, bet situacija nepagerėjo. 

 

XIX SKYRIUS 

ĮSTAIGOS FINANSINIAI RODIKLIAI 

 
(pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. A-12, 4 ir 5 priedus) 

 

 17 lentelė 

Finansinis rodiklis Skaičiavimo formulė Praėję 

finansiniai 

metai 

Ataskaitiniai 

finansiniai 

metai 
1 2 3 4 

FINANSINIO 

PATIKIMUMO 

RODIKLIAI 

 

Bendrasis likvidumo 

koeficientas 

trumpalaikis turtas / trumpalaikiai 

įsipareigojimai 

1,32 1,55 

Kritinio likvidumo 

koeficientas 
(trumpalaikis turtas – atsargos, 

išankstiniai apmokėjimai ir 

nebaigtos vykdyti sutartys) / 

trumpalaikiai įsipareigojimai 

1,23 1,44 

Įsiskolinimo koeficientas mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 

/ turtas, iš viso 
0,76 0,65 

Absoliutus likvidumo 

koeficientas 

pinigai ir pinigų ekvivalentai / 

trumpalaikiai įsipareigojimai 
0,16 0,26 

SĄNAUDŲ LYGIO 
RODIKLIAI 

 

Veiklos sąnaudų dalis, 

tenkanti vienam 

pardavimų eurui, proc. 

veiklos sąnaudos / pajamos x 100 99,58% 99,36% 

* Pardavimo savikainos 

lygis, proc. 
suteiktų paslaugų, parduotų prekių 

savikaina / pajamos uţ suteiktas 

paslaugas, parduotas prekes x 100 

- - 

Pagrindinės veiklos 

pajamų ir sąnaudų 

santykis, koef. 

(pajamos uţ suteiktas paslaugas, 

parduotas prekes + finansavimo 

pajamos) / (veiklos sąnaudos + 

suteiktų paslaugų, parduotų prekių 

savikaina) 

1 1 
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EFEKTYVUMO 

RODIKLIAI 
 

Pajamos, tenkančios 

vienam darbuotojui, tūkst. 

Eur 

pajamos / darbuotojų skaičius 10,6 11,3 

Apyvartinio kapitalo 

apyvartumo koeficientas 
pajamos / (trumpalaikis turtas – 

trumpalaikiai įsipareigojimai) 
41,82 30,55 

VEIKLOS 

EFEKTYVUMO 

RODIKLIAI 

 

Su darbo santykiais 

susijusios sąnaudos, 

tenkančios vienam 

darbuotojui, tūkst. Eur 

su darbo santykiais susijusios 

sąnaudos / darbuotojų skaičius 
7,8 8,2 

Gautinų ir mokėtinų sumų 

(ilgiau nei vieni metai) 

santykis, koef. 

po vienų metų gautinos sumos / 

ilgalaikiai įsipareigojimai 
- - 

Gautinų ir mokėtinų sumų 

(iki vienų metų) santykis, 

koef. 

per vienus metus gautinos sumos / 

trumpalaikiai įsipareigojimai 
1,07 1,18 

Darbuotojų skaičius, 

tenkantis aukščiausiojo 

lygio vadovui, ţm.  

darbuotojų skaičius / aukščiausiojo 

lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr. 

finansininkas, vadovo pavaduotojai, 

direkcijų, tarnybų, departamentų ir 

pan. vadovai) skaičius 

3 3 

* Šis finansinis rodiklis tik viešosioms įstaigoms. 

 

 

 

 

 

Įstaigos direktorė                         ____________              Ingrida Ramanauskaitė-Markevičienė 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


